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Over REGAS
Sinds 1997 is Regas één van de belangrijkste
leveranciers van cliëntvolgsystemen voor de
hulpverlener in de zorg en welzijnssector. Het
betrouwbare en flexibele cliëntvolgsysteem is
in te richten naar de wensen van de
klant. REGAS verbindt betrokkenen; van
professional tot netwerkpartner, van
hulpverlener tot ouder. Zo signaleert REGAS
doorlooptijden, notificeert het over naderende deadlines en stuurt het cliënten
automatisch een afspraakherinnering per sms.
“REGAS is een soort gereedschapskist. Wij ontwikkelen en verkopen software onder
de naam REGAS. Het is eigenlijk een cliëntenregistratie op allerlei gebieden waarbij
de software heel flexibel in te richten is. Het softwarepakket wordt volledig ingericht
al naar gelang de behoefte van de klant.” – Lotte Ramekers, senior Software
developer REGAS

“Flexibiliteit is ons grootste selling point
naar onze klanten toe.”
Werken bij; Lotte, Software developer bij Regas: “Ik vind Regas een heel fijn bedrijf
om bij te werken. De omvang van Regas is precies goed: het bedrijf is niet te klein,
maar ook niet te groot. Als medewerker kan je heel makkelijk invloed uitoefenen
binnen het bedrijf, dat vind ik heel erg prettig. Bij grotere bedrijven moet je als
developer meestal alleen maar luisteren en opdrachten uitvoeren; bij Regas is er altijd
ruimte voor je eigen mening en discussies.”

De uitdaging
Regas is in 2013 overgenomen door Main Capital,
een investeerder die zich richt op de softwaresector.
Nu Main Capital een meerderheidsbelang in Regas
heeft, hebben de bedrijven het gezamenlijke doel
om Regas te laten groeien in het werknemersaantal.
Nathalie Nooitgedacht, HRmanager bij Regas,
heeft geconstateerd dat vooral de invulling van
moeilijke invulbare vacatures (bijvoorbeeld Java
ontwikkelaars) haar enorm veel tijd kost.

Nathalie: “Ik moet mijn eigen netwerk actief bijhouden als ik een geschikte
kandidaat wil vinden, en daar heb ik weinig tijd voor. Daarnaast heb ik geen enorm
budget tot mijn beschikking om externe bureaus in te schakelen. Over het
algemeen zijn recruitmentbureaus enorm ‘pusherig’ en erg gefocust op scoren.
Bovendien hanteren ze vaak enorme hoge fees, waar geen budget voor is.”

de aanpak
REGAS heeft gekozen voor een Allin
Allin Pakket
Pakket
van JouwJavavacature. Het Allin Pakket is de
meest complete en voordelige manier om
meerdere Javaspecialisten te werven via
JouwJavavacature. Als onderdeel van het Allin
Pakket wordt een Extensive Search*
uitgevoerd door het Resource Team.
*Extensive Search: actie waarbij het Resource Team van JouwJavavacature
proactief geschikte kandidaten zoekt en benadert.
Nathalie: “De in verhouding lage kosten tot een W&S fee en de Extensive Search
zijn de grote voordelen van JouwJavavacature. Daarnaast voert JouwJavavacature
vooraf gesprekken met potentiële kandidaten. Dat soort voorwerk is erg prettig en
scheelt mij weer veel tijd.”

De samenwerking
Nathalie: “De samenwerking met Bart Klasens, Team lead Business Development bij
JouwJavavacature, verloopt soepel. Met JouwJavavacature verloopt het
sollicitatieproces bij Regas een stuk sneller. JouwJavavacature heeft een grote
database tot zijn beschikking, waar wij veel profijt van hebben. Daarnaast wordt je bij
JouwJavavacature telefonisch altijd netjes te woord gestaan. Er wordt altijd moeite
gedaan om mij door te verbinden en lukt dat niet, dan word ik op korte termijn
teruggebeld.”

“Ik heb nooit getwijfeld aan JouwJavavacature.”

Het resultaat
De samenwerking tussen Regas en JouwJavavacature is tot zover succesvol
verlopen. Het bedrijf wil zolang er kandidaten uit voortvloeien gebruik blijven maken
van de diensten van JouwJavavacature: vandaar dat Regas besloten heeft om het
contract wederom te verlengen.
“Wij hebben nu drie kandidaten in dienst via JouwJavavacature; tot nu toe bevalt de
samenwerking ons goed.”

